
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 
 
 
 

Bismillahirrohmanirrohim 
 
 
Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, Rob sekalian 

alam yang telah memberikan cahaya dan hikmah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  Sholawat serta salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Baginda Muhammad Rosululloh SAW, yang telah memberikan 

teladan dalam setiap kehidupan, juga kepada keluarga, sahabat, dan penerus-

penerus risalahnya yang mulia. 

 
Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengumuman 

Dividen Terhadap Harga Saham”  banyak pihak yang telah memberikan 

sumbangsih, bantuan, nasihat, serta saran-saran yang membangun, karena itu 

dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga nilainya 

kepada : 

 
1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Penguji Utama 

skripsi, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama 

ini. 



3. Bapak Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

4. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. sebagai Pembimbing Pertama, 

terimakasih atas bimbingan, motivasi, arahan, dan nasehat yang diberikan 

hingga terselesainya skripsi ini. 

5. Bapak Komarudin, S.E., M.Sc., Akt. sebagai Pembimbing Kedua, terimakasih 

atas bimbingan, motivasi, arahan, dan nasehat yang diberikan hingga 

terselesainya skripsi ini. 

6. Bapak Usep Syaifudin, S.E., M.si., Akt. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik, terimakasih atas saran, bimbingan dan arahan selama ini. 

7. Seluruh staf dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

terimakasih atas bantuan, motivasi, dan sarannya dalam penyelesaian skripsi 

ini dan dimasa- masa perkuliahan. 

8. Karyawan-karyawan di Jurusan  Akuntansi, Pak Sobari, Mba Sri, Mbak Leni, 

Mas Leman, Mas Yana, Mas Yono dan Mas Edi atas bantuannya. 

 
Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah 

diberikan dan tetap menanamkan semangat untuk berbuat baik dalam diri kita,  

semoga karya kecil yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  Akhirnya, penulis meminta maaf 

jika ada kesalahan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun. 

 
Bandar Lampung,  Mei2013 
Penulis, 

 

Hardiansah 


